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Î�n  ajunul  î
ncheierii  mandatului  Roma
niei  la  Preș�edint�ia  Strategiei  UE  pentru  Regiunea  Duna� rii
(SUERD),  precum ș�i  al  preda� rii  ș�tafetei  ca� tre  Croat�ia,  cu ocazia  Forumului  Nat�ional  al  Duna� rii  (28
octombrie 2019), la aproape un deceniu de la finalizarea ș� i ulterior adoptarea SUERD printr-un tratat
șpecial  privind  cooperarea  î
n  macro-regiunea  Duna� rii,  Asociația  ”Comunitățile  Locale  Riverane
Dunării” (CLDR), ca parte integranta�  a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR), șaluta�  ș� i
î
ș� i  exprima�  aprecierea  pentru  eforturile  deoșebite  î
ntreprinșe  de  Primarul  General  al  Ulmului,  ce
det�ine Preș�edint�ia CoDCR, precum ș�i Coordonatorului General, totodata�  Comișar European S�ef pentru
Regiunea Duna� rii,  Dl  Peter LANGER,  de  a propune  ș� i  tranșpune î
n  practica�  o  formalizare  pe baze
juridice  ca  organizat�ie  europeana�  ava
nd  î
n  component�a  șa  pește  80  de  regiuni  ș�i  municipalita� t�i
duna� rene î
n școpul principal de a î
mbuna� ta� t�i funct�ionarea ș�i de a maximiza oportunita� t�ile de finant�are
pentru marile proiecte vitale din zona� . 

Î�ntruca
 t  demareaza�  î
n cura
nd un nou mandat a Comișiei  Europene ș� i  Parlamentului European, am
conșiderat  drept  extrem  de  important  șa�  fie  aplicate  î
n  practica�  angajamentele  ș� i  propunerile
Comișarului  European  pentru  Dezvoltare  Regionala�  ș� i  SUERD  de  la  recentele  forumuri  (Sofia  ș� i
Bucureș�ti) î
n școpul orienta� rii viitoarelor investiții majore / proiecte transnaționale ca� tre nevoile
identificate anterior ca
 t mai preciș ș� i t�ina
nd cont de exigent�a reducerii decalajelor î
nca�  importante de
dezvoltare î
ntre șubregiunile din amonte ș� i din aval de fluviul Duna� rea.     

Î�n pofida eforturilor pe care le-a fa� cut, î
n noua configurat�ie, echipa care coordoneaza�  Axa Prioritară
10 SUERD,  î
n  șpecial pentru informarea ș� i  entuziașmarea șpre o mai ștra
nșa�  cooperare a ștatelor
membre ș� i zonelor duna� rene, exișta�  î
nca�  un potent�ial inșuficient explorat ș� i valorizat de a pune pe baze
noi î
ndeoșebi proceșul de dezvoltare ș� i inovare al macro-regiunii, oferind mai multe ș�anșe concrete cu
predilect�ie  proiectelor  de  inveștit�ii  prin  cooperare  din  bazinul  inferior  al  Duna� rii,  t�ina
 nd  cont  de
derularea șau finalizarea cu șucceș a proiectelor de tip soft deja finant�ate prin ÎNTERREG – DTP.

Î�n  aceșt  școp,  șolicita�m noii  conduceri  a  Guvernului  Roma
niei,  î
ndeoșebi  a  principalelor miniștere
reșponșabile pentru SUERD (MDRAP ș�  MFE),  șa�  militeze mult mai energic pentru agrearea a  trei-
patru proiecte  flagship î
n care ește vital co-intereșata�  ș� i  Roma
nia ș� i șa�  act�ioneze pa
na�  la punerea
aceștora pe agenda de priorita� t�i ș� i de șușt�inere ca atare din partea Comișiei Europene, Ba�ncii Europene
de Înveștit�ii ș� i Parlamentului European.

Solicita�m  aceașta  cu  ata
 t  mai  mult  cu  ca
 t  contextul  politic  ș� i  economico-financiar  ra�ma
n  relativ
complicate,  î
n  șpecial  daca�  UE  va  intra  treptat  î
ntr-o  noua�  perioada�  de  receșiune.  Numai  aștfel,
conșidera�m ca�  actualele șfida� ri cu care șe confrunta�  noua Europa�  de dupa�  alegerile pentru Parlamentul
European ar putea fi tranșformate î
n reale oportunita� t�i nu doar de depa� ș� ire a blocajelor actuale, ci ș� i
privind  trecerea  la  noua  economie  circulară ș�i  la  digitalizare  transformativă care  șa�  nu  mai
ment�ina�  î
n  continuare  Roma
nia  î
ntr-o  zona�  de  penumbra�  șau  de  aborda� ri  exceșiv  birocratice
referitoare la  relanșarea î
ntregii  zone printr-o viziune curajoașa�  ș�i  conștructiva� ,  elimina
nd relativa
fractura�  dintre zona funct�ional-birocratica�  a Comișiei ș� i a unor State Membre, pe de-o parte, iar pe de
alta�  parte, așpirat�iile legitime ale majorita� t�ii ceta� t�enilor care au traș concluziile î
n urma „accidentului
Brexit” ș� i au demonștrat ca�  î
ș� i doreșc șa�  tra� iașca�  î
ntr-o Europa�  unita�  ș� i șa�  continue un ”stil specific de
viață european”, potrivit ata
 t tradit�iilor ș�i valorilor morale ș� i șpirituale conșacrate î
n timp, ca
 t ș� i î
n
contextul neceșarei reziștent�e la provoca� rile ș� i uneori conșecint�ele periculoașe ale globaliza� rii.
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